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BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 Sari dan Marsono (2013) meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan, 

ukuran perusahaan dan corporate governance terhadap pengungkapan 

sustainability report. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  

independen  yaitu  profitabilitas,  likuiditas, leverage,  aktivitas  perusahaan,  

ukuran  perusahaan,  komite  audit,  dewan  direksi  dan  dewan komisaris  

independen  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  pengungkapan  

sustainability report. Kemudian secara uji signifikansi parameter individual (t-

test), menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif signifikan 

terhadap pengungkapan sustainability report. Variabel komite  audit  dan  dewan  

komisaris  independen  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap pengungkapan  

sustainability report. Sedangkan variabel likuiditas,  leverage, aktivitas 

perusahaan, ukuran  perusahaan  dan  dewan  direksi  tidak  menunjukkan  

pengaruh  terhadap  pengungkapan sustainability report  perusahaan.  Dengan  

demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  rasio-rasio  kinerja keuangan,  belum  

sepenuhnya  dipandang  manajemen  perusahaan  sebagai  bahan  pertimbangan 

dalam pengungkapan sustainability report. 

 Luthfia (2012) Melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan, 

ukuran perusahaan, struktur modal dan corporate governance terhadap publikasi 

sustainability report. Hasilnya penelitian menunjukan bahwa profitabilitas, 
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likuiditas, ratio analisis aktivitas, struktur modal, jumlah rapat komite audit tidak 

berpengaruh terhadap publikasi sustainability report sedangkan total aset, jumlah 

karyawan, jumlah rapat direksi, dan keberadaaan governace committee 

berpengaruh terhadap publikasi sustainability report. 

 Widianto (2011) meneliti tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, 

leverage, aktivitas, ukuran perusahaan, dan corporate governance terhadap praktik 

pengungkapan sustainability report. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada 

variabel-variabel karakteristik perusahaan (profitabilitas dan ukuran perusahaan) 

dan praktik corporate governance (committee governance) ditemukan adanya 

perbedaan yang signifikan, namun setelah dibuktikan dengan analisis regresi 

logistik menunjukkan tidak adanya pengaruh yang ditimbulkan terhadap 

pembuatan sustainability report. Sedangkan pada variabel leverage, tidak 

terjadinya perbedaan yang signifikan yang selanjutnya didukung dengan uji 

analisis regresi logistik yeng menunjukkan tidak adanya pengaruh leverage dalam 

pengungkapan sustainability report suatu perusahaan. 

 Suryono dan Prastiwi (2011) meneliti tentang pengaruh karakteristik 

perusahaan dan corporate governance terhadap praktik pengungkapan 

sustainability report. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik  pengungkapan  

sustainability report dipengaruhi  oleh  karakteristik  perusahaan,  ukuran  

perusahaan dan  corporate governance.  Hal  ini  dibuktikan  juga  dengan  

analisis  regresi logistic  bahwa,  praktik  pengungkapan  dipengaruhi  oleh 

profitabilitas  (ROA),  ukuran  perusahaan  dan  corporate governance  (komite  

audit dan dewan direksi). 
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 Suryaningsih (2017) meneliti tentang pengaruh karakteristik perusahaan 

dan good corporate governance terhadap praktik pengungkapan sustainability 

report. Hasil penelitian menunjukan bahwa rasio profitabilitas, rasio likuiditas , 

dan rasio ukuran perusahaan  berpengaruh signifikan terhadap praktik 

pengungkapan sustainability report, sedangkan rasio leverage, jumlah rapat 

komite audit, dan jumlah rapat dewan direksi tidak berpengaruh terhadap praktik 

pengungkapan pengungkapan sustainability report. 

 Pujiastuti (2015) meneliti tentang pengaruh karakteristik perusahaan dan 

good corporate governance terhadap luas pengungkapan sustainability report. 

Hasil penelitian menunjukan pengujian model penelitian atau uji F hasilnya 

signifikan, berarti model penelitian dapat dilanjutkan. Variabel ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini 

ditemukan adanya pengaruh yang signifikan positif terhadap pengungkapan 

laporan berkelanjutan perusahaan, sedangkan variabel leverage ditemukan 

pengaruh yang signifikan negatif terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan 

perusahaan. Variabel umur listing dan tingkat kepemilikan saham oleh publik 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan perusahaan. 

 Jannah (2016) meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap 

pengungkapan sustainability report pada perusahaan di BEI. Berdasarkan hasil 

penelitian, hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Hipotesis pertama yang menyatakan 

bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sustainability report, terbukti. Hal ini berarti tingginya profitabilitas berpengaruh 
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terhadap tingginya pengungkapan sustainability report yang dilakukan 

perusahaan. (2) Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa likuiditas perusahaan 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report, terbukti. Hal ini 

berarti tingginya likuiditas berpengaruh terhadap tingginya pengungkapan 

sustainability report yang dilakukan perusahaan. (3) Hipotesis ketiga yang 

menyatakan bahwa leverage perusahaan berpengaruh negatif pengungkapan 

sustainability report, tidak terbukti. Hal ini berarti rendahnya leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingginya pengungkapan sustainability report 

yang dilakukan perusahaan. (4) Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa 

aktivitas perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability 

report, tidak terbukti. Hal ini berarti tingginya aktvitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingginya pengungkapan sustainability report yang dilakukan 

perusahaan. 

 

B. Kajian Teori 

1. Teori stakeholders 

 Stakeholders theory merupakan salah satu teori  utama  yang  banyak  

digunakan  untuk mendasari penelitian tentang sustainability report. Menurut 

Ghozali dan Chariri (2007) Teori Stakeholder merupakan teori yang menyatakan 

bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan 

sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya 

(pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, 

dan pihak lain). Kelompok stakeholder inilah yang menjadi bahan pertimbangan 
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bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informasi di 

dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori stakeholder adalah 

untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai 

sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan 

kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder. 

Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa kelangsungan hidup dari 

suatu perusahaan akan tergantung pada stakeholder-nya, selain itu dukungan 

tersebut harus di dapat sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari 

dukungan dari stakeholder tersebut. Pengungkapan sosial dianggap salah satu cara 

komunikasi sntara perusahaan dengan stakeholder-nya. 

Perusahaan  harus  menjaga  hubungan  dengan para pemangku 

kepentingan dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan yang ada, terutama 

para  pemangku  kepentingan  yang  mempunyai kekuatan  terhadap  ketersediaan  

sumber  daya yang  digunakan  untuk  aktivitas  operasional perusahaan,  seperti  

tenaga  kerja,  pelanggan  dan pemilik  (Ghozali  dan  Chariri  2007). Oleh  karena 

itu  kelangsungan  hidup  organisasi  bergantung pada  dukungan  para  pemangku  

kepentingan sehingga  aktivitas  perusahaan  adalah  untuk mencari  dukungan  

tersebut. Salah  satu  strategi untuk menjaga hubungan dengan para pemangku 

kepentingan  perusahaan  adalah  dengan mengungkapkan sustainability  report 

yang meliputi aspek ekonomi,  sosial  dan  lingkungan. Pengungkapan 

sustainability  report diharapkan  dapat memenuhi keinginan dari para pemangku 

kepentingan  sehingga  akan  menghasilkan  hubungan yang harmonis  antara  

perusahaan  dengan  para pemangku kepentingan, sehingga organisasi dapat 

mencapai keberlanjutan dimasa akan datang (Widianto 2011). 
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2. Teori Ligitimasi 

Teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku 

organisasi. Legitimasi adalah hal yang penting bagi entitas, batasan-batasan yang 

ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial serta reaksi terhadap batasan 

tersebut mendorong pentingnya analisis pelaku organisasi dengan memperhatikan 

lingkungannya. Teori legitimasi didasari oleh “kontrak sosial” yang terjadi antara 

perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroprasi dan menggunakan 

sumber ekonomi (Ghozali dan Chariri 2007). 

Kegiatan perusahaan harus memiliki nilai-nilai sosial yang selaras dengan 

nilai-nilai masyarakat. Ketika nilai- nilai yang dianut perusahaan berbeda dengan 

nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam. 

Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan nilai-nilai masyarakat sering disebut 

sebagai “legitimacy gap"" dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan 

untuk melanjutkan kegiatan usahanya (Dowling dan Preffer 1975 dalam Ghozali 

dan Chariri 2007). Teori Ligitimasi juga menjelaskan bahwa praktik 

pengungkapan tanggung jawab perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan 

kontrak sosial yang ada agar aktivitasnya dan kinerja perusahaan dapat diterima 

dengan baik dalam masyarakat. 

 

3. Sustainability report 

 Sustainability report merupakan laporan yang dikeluarkan secara sukarela 

oleh perusahaan yang terdiri dari 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Sustainability memproyeksikan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat 
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mengenai aspek-aspek yang dilaporkan dan juga sebagai jembatan kebutuhan 

stakeholder dalam pengambilan keputusan (Suryono dan Prastiwi 2011). 

 Global reporting Initiative (GRI) mendefinisikan bahwa sustainability 

report merupakan pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari 

kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dan 

dilaporkan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. 

Sustainability report merupakan sebuah laporan yang tidak hanya berkonsep pada 

single bottom line akan tetapi berkonsep triple bottom line, dalam arti perusahaan 

tidak hanya melaporkan keuangannya saja tetapi juga melaporkan informasi 

ekonomi, sosial dan lingkungan. 

 Sustainability report merupakan jenis laporan yang bersifat sukarela. 

Laporan tersebut diungkapkan untuk pelengkap laporan keuangan yang bersifat 

wajib, akan tetapi laporan ini harus disampaikan secara terpisah dari laporan 

keuangan perusahaan. Dalam PSAK No.1 paragraf ke sembilan “perusahaan dapat 

pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup 

dan laporan nilai tambah (value added statement). 

 Sustainability report disusun berdasarkan kerangka pelaporan GRI, 

mengungkapkan keluaran dan hasil yang terjadi dalam suatu periode laporan 

tertentu dalam konteks komitmen organisasi, strategi dan pendekatan 

manajemennya, laporan dapat digunakan sebagai berikut : 

1. Pembanding dan pengukuran kinerja keberlanjutan yang menghormati atas 

hukum, norma, kode etik, standar kinerja serta inisiatif sukarela yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. 
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2. Menunjukan bagaimana suatu organisasi dapat mempengaruhi oleh harapannya 

dalam pembangunan berkelanjutan sebagai proyeksi dari tujuannya: dan 

3. Membandingkan kinerja dalam sebuah organisasi dalam kurun waktu tertentu. 

Standar pengungkapan yang harus dimunculkan dalam Sustainability 

report menurut GRI adalah: 

1. Strategi dan profil : Pengungkapan yang membentuk keseluruhan konteks 

untuk dapat memahami kinerja organisasi, seperti strategi yang dimiliki, profil, 

dan tata kelola perusahaan. 

2. Pendekatan Manajemen : Pengungkapan yang mencakup mengenai bagaimana 

sebuah organisasi menggunakan bahasan tertentu untuk memberikan konteks 

dalam memahami kinerja pada sebuah bidang spesifik tertentu. 

3. Indikator kinerja : indikator yang memberikan perbandingan informasi terkait 

dengan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Pengungkapan Sustainability report di Indonesia masih bersifat voluntary 

atau sukarela, tidak ada aturan yang mengharuskan sebuah perusahaan untuk 

menerbitkan laporan Sustainability report tersebut seperti halnya pada laporan 

keuangan. Pengungkapan Sustainability report merupakan hal yang penting, GRI 

(Global Reporting Initiative) mengeluarkan prinsip-prinsip yang dicantumkan 

dalam GRI-G4, yaitu : 

1. Keseimbangan : Sustainability report dalam pengungkapan kinerja perusahaan 

sebaiknya diungkapkan dari aspek positif mupun negatifnya agar 

mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. 
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2. Dapat dibandingkan : Sustainability report berisi tentang isu dan informasi 

yang ada sebaiknya dilaporkan secara konsisten. Informasi tersebut disajikan 

dengan seksama agar stakeholder dalam menilai dari waktu ke waktu. 

3. Akurat : Sustainability report harus mengandung informasi yang akurat untuk 

kepentingan pemangku yang akan menilai kinerja organisasi. 

4. Urut waktu : Pelaporan Sustainability report harus dilaporkan secara urut dan 

sistematis sesuai dengan kurun waktu yang sebenarnya. 

5. Kesesuaian : informasi yang dilaporkan dalam Sustainability report harus 

sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku agar dapat dibenarkan segala 

isinya oleh para pemangku kepentingan. 

6. Dapat dipertanggung jawabkan : Informasi dan proses yang digunakan dalam 

penyusunan laporan harus dikumpulkan, dipilih, dikompilasi, dianalisis dan 

diungkapkan agar dapat dipertanggung jawabkan isinya. 

Prinsip-prinsip tersebut harus dipahami oleh perusahaan agar laporan 

Sustainability report dapat disusun dengan baik dan benar agar tidak terjadi 

kesalahpahaman antar pemangku kepentingan perusahaan. 

 

4. Karakteristik Perusahaan 

Dalam penelitian ini, karakteristik perusahaan diukur dengan profitabilitas, 

likuiditas dan ukuran perusahaan. 

a. Profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba atau keuntungan (profit) pada tingkat 
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penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Letak profitabilitas ada pada 

laporan laba rugi perusahaan yang menunjukan hasil kinerja perusahaan 

dalam menghasilkan laba (Mamduh dan Abdul Halim 2009). Profitabilitas 

mempunyai arti penting untuk keberlangsungan hidup perusahaan di masa 

yang akan datang, karena profitabilitas menunjukan apakah prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang akan lebih baik atau tidak. Maka dari itu 

perusahaan akan berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin 

tinggi profitabilitas maka akan lebih terjamin prospek perusahaan 

kedepannya.  

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan membagi laba bersih 

perusahaan dengan total aset nya. Perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas tinggi cenderung akan mengungkapkan lebih banyak informasi 

karena dapat menunjukkan kepada publik dan stakeholders bahwa perusahaan 

tersebut memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan lain (Almilia, 2008). Sehingga semakin meningkatnya 

profitabilitas perusahaan juga akan semakin luas pengungkapan informasi 

yang dilakukan perusahaan. 

b. Likuiditas 

 Menurut Mamduh dan Abdul Halim (2009) Likuiditas merupakan 

rasio yang mengukur kemampuan perusahaan terhadap hutang lancarnya. 

Perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi akan menunjukan kemampuan 

perusahaan yang besar untuk dapat melunasi hutang-hutang jangka pendek 

secara tepat waktu. Perusahaan yang dapat dengan segera memenuhi 
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kewajiban keuangannya berarti menandakan memiliki kinerja keuangan yang 

baik, kondisi kinerja keuangan yang baik akan mendorong perusahaan untuk 

mengungkap lebih banyak informasi termasuk mengungkapkan laporan 

pertanggungjawaban sosial perusahaan / sustainability report sebagai 

instrumen untuk meyakinkan para stakeholder-nya (Suryono dan Prastiw, 

2011). 

c. Ukuran Perusahaan 

Perusahaan besar memiliki sistem informasi manajemen yang lengkap 

dan kompleks, maka perusahaan diharapkan dapat menyediakan informasi 

yang lebih baik (Mayasari et al., 2014). Ukuran perusahaan dapat diukur 

menggunakan total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Dari ketiga 

variabel tersebut, nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai 

kapitalisasi pasar dan penjualan dalam mengukur perusahaan (Sudarmadji 

dan Sularto, 2007) Terdapat beberapa argumentasi yang mendasari hubungan 

ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan. Pertama, perusahaan besar 

yang memiliki sistem informasi pelaporan yang lebih baik cenderung 

memiliki sumberdaya untuk menghasilkan lebih banyak informasi dan biaya 

untuk menghasilkan informasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki keterbatasan dalam sistem informasi pelaporan. 

Kedua, perusahaan besar memiliki insentif untuk menyajikan pengungkapan 

sukarela, karena perusahaan besar dihadapkan pada biaya dan tekanan politik 

yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil sehingga perusahaan besar 

cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas (Almilia, 2008). 
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C. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan tahun 

2015 yang diukur dengan profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan sustainability report perusahaan tahun 2016 yang listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Untuk lebih memahami variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian, maka dapat dibentuk kerangka pemikiran sebagai berikut : 

Variabel Independen     Variabel Dependen 

Gambar 2.1 Kerangka pikir 

D. Pengembangan Hipotesis

Praktik Pengungkapan sustainability report dilandasi oleh teori 

stakeholder dan teori legitimasi. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada 

dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas 

perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut dan pengungkapan laporan 

sosial dianggap sebagai bagian dari komunikasi antara perusahaan dengan 

stakeholder-nya. Menurut Ghozali dan Chariri (2007) stakeholder termasuk 

pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, 

dan pihak lainnya) Melalui pengungkapan sustainability report perusahaan dapat 

memberikan infomasi yang lebih banyak untuk stakeholder. 

Profitabilitas H1 

Likuiditas H2
Pengungkapan 

Sustainability report 

Ukuran Perusahaan H3

(+) 

(+) 

(+) 
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Legitimasi merupakan hal yang penting bagi perusahaan, batasan-batasan 

yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, reaksi terhadap batasan 

tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan 

memperhatikan lingkungan. Salah satu untuk mendapatkan legitimasi dari 

lingkungan sekitar termasuk masyarakat adalah dengan meningkatkan komunikasi 

salah satunya dengan perusahaan mengungkapkan infomasi tambahan seperti 

sustainability report. 

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Sustainability report 

Profitabilitas merupakan indikator yang mencerminkan kinerja manajemen 

yang baik. sehingga perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang 

lebih luas ketika ada peningkatan profitabilitas (Nasir 2013). Luasnya 

pengungkapan yang dilakukan adalah untuk mencari simpati dari stakeholder. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suryono dan Prastiwi (2011) juga 

menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap sustainability report. 

Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah : 

H1 = Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability 

report 

2. Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan Sustainability report 

Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi berarti menandakan 

kemampuan yang besar untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya 

tepat waktu. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi akan menciptakan 

image yang kuat dan positif dimata para stakeholder-nya (Nasir 2013). Upaya-

upaya yang dapat ditempuh perusahaan untuk membentuk dan memperkuat image 
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positif adalah melalui pembuatan laporan-laporan tambahan, salah satunya adalah 

pembuatan sustainability report. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Suryaningsih (2017) juga menemukan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap 

sustainability report. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:  

H2 = Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report 

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan Sustainability report  

Semakin besar suatu perusahaan akan semakin disorot oleh para 

stakeholder. Dalam kondisi demikian perusahaan membutuhkan upaya yang lebih 

besar untuk memperoleh legitimasi stakeholder dalam rangka menciptakan 

keselarasan nilai-nilai sosial dari kegiatannya dengan norma perilaku yang ada 

dalam masyarakat. Oleh karena itu semakin besar perusahaan akan semakin 

berkepentingan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas, sehingga 

semakin mungkin untuk melakukan praktik pengungkapan sustainability report. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suryono dan Prastiwi (2011) juga 

menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap sustainability 

report. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:  

H3 = Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability report 


